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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 واالقتصادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية
 الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية و

 ،*، تونس*، باكستان، البحرين*أذربيجان، األردن، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان
 مشروع قرار: ، اململكة العربية السعودية*كازاخستان، جيبويت، *اجلزائر

  محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف حاالت الرتاع املسلح-/...٦

 اإلنسان،إن جملس حقوق  

  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد 

باملبادئ املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الراسخة يف اإلعالن العاملي        وإذ يسترشد أيضاً     
 حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام      )A/CONF.157/23( أن إعـالن وبرنامج عمل فيينا         إىل وإذ يشـري   
  املؤرخ  ٦٠/٢٥١وقرار اجلمعية   ) ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١قـرار اجلمعـية العامـة        (٢٠٠٥
ية،  الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان يؤكدون مجيعاً أن مجيع حقوق اإلنسان حقوق عامل             ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥

غـري قابلـة للـتجزئة، ومترابطة يعزز بعضها بعضاً، توجب التعامل معها بإنصاف ومساواة، يف مرتبة واحدة                  
 وبالدرجة نفسها من التأكيد،

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان *
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 بأن السالم واألمن، والتنمية وحقوق      ٦٠/٢٥١ إىل أن اجلمعـية العامة اعترفت يف قرارها          وإذ يشـري   
م واألمن وحقوق التنمية والسال بأن ألمن والرفاه اجلماعيني، وسلمتاإلنسان دعائم نظام األمم املتحدة وأسس ا
 ،اإلنسان عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضاً

  بأن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن يعزز أحدمها اآلخر، وإذ يقر 

ويل وقانون حقوق اإلنسان يف أثناء       إزاء االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الد      وإذ يساوره بالغ القلق    
 الرتاعات املسلحة، يف مجيع أحناء العامل، وأثرها السليب يف احلقوق وامللكية الثقافية،

 إىل اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح وإىل الربوتوكولني امللحقني هبا، وإذ وإذ يشري 
 ة الثقافية،يشدد على أمهية تنفيذها حلماية امللكي

 أن تدمري امللكية الثقافية أو أي شكل من أشكال إتالفها من شأنه أن ميس بالتمتع باحلقوق                 وإذ يؤكد من جديد    
  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،١٥الثقافية، ال سيما املنصوص عليها يف املادة 

ون حقوق اإلنسان وحيث بشدة مجيع األطراف يف نزاع مسلح          مجيع الدول أن حتترم قان     يناشـد  -١ 
على أن تكون صارمة يف امتثال قواعد القانون اإلنساين الدويل واحترامها يف أثناء الرتاعات املسلحة، وأن حتترم                 

 القواعد املتعلقة حبماية امللكية الثقافية؛

 باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة حلماية  أن كل طرف يف نزاع مسلح ملزم مبوجب القانون الدويليؤكد -٢ 
 امللكية الثقافية حبفظ هذه امللكية واحترامها، مبا يف ذلك امللكية الثقافية املوجودة يف األراضي اخلاضعة لالحتالل؛

 أي تدمـري للملكية الثقافية مما يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل يف أثناء              يديـن بشـدة    -٣ 
 الرتاعات املسلحة؛

 أن محاية امللكية الثقافية يف أثناء الرتاعات املسلحة من شأهنا أن تساهم يف التمتع الكامل                يؤكد -٤ 
 حبق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية؛

 الدول ويشجع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على اختاذ مجيع التدابري حيث -٥ 
، واإلقليمي، والدويل من أجل النظر يف مسألة محاية احلقوق وامللكية الثقافية يف أثناء              الالزمة على الصعيد الوطين   

الرتاعات املسلحة، مع إيالء اهتمام خاص باحلالة السائدة يف األراضي اخلاضعة لالحتالل، وتقدمي املساعدة املالئمة 
 على حنو ما تطلبه الدول املعنية؛

ع على هذا القرار مجيَع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة          إىل األمـني العـام أن يطل       يطلـب  -٦ 
 املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يطلب أيضاً -٧ 
 ن تنفيذ هذا القرار؛تقريراً سنوياً ع

 . إبقاء هذه املسألة قيد نظره والنظر يف اختاذ إجراءات أخرى لتنفيذ هذا القراريقرر -٨ 
 ـ ـ ـ ـ ـ


